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…
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:
:

01-01-2020
Tarieven 2020

Beste relatie.
Allereerst de allerbeste wensen voor 2020 in een goede gezondheid gewenst.
Om de privacy te waarborgen heeft de belastingdienst per 01-01-2020 een nieuw btwidentificatienummer verstrekt.
Het nieuw BTW ID nummer is : NL001222281B23
Gelieve dit nummer in uw administratie aan te passen
Ondanks stijgende tarieven hebben wij voor 2020 de tarieven nagenoeg ongewijzigd.
Bestaande prijsafspraken en offertes zijn per 01-01 2020 niet meer geldig m.u.v. de prijsafspraken en
offertes met een afwijkende geldigheidsduur en die in december 2019 gemaakt zijn. Hiervoor geld de
standaard geldigheidsduur.
Verkoop Voorwaarden
In onze aanbiedingen gaan wij altijd uit van een gesloten opdracht. Het afwijken van de geoffreerde
aantallen kan prijsconsequenties toe gevolg hebben.
Prijzen bij alleen levering

Prijzen bij levering en montage

: Exclusief 21% B.T.W.
: boven € 750,00 franco huis Nederland
: Bij opdrachten kleiner dan € 750,00 wordt € 8,50
orderkosten in rekening gebracht.
: Aangetekende zending krijgen een extra toeslag van 8,50
: Exclusief 21% B.T.W.
: reiskosten en KM vergoeding in prijs inbegrepen.
: exclusief parkeergelden.

Indien de opdrachtgever zelf de situatie opname verzorgt is Heusschen Toegangstechniek niet
verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten in de opname. Op maat gemaakt profielen of
speciaal bestelde goederen kunnen niet retour genomen worden.
Bijgevoegde montagevoorwaarden zijn van toepassing.
In onze aanbiedingen gaan wij altijd uit van een gesloten opdracht. Het afwijken van de geoffreerde
aantallen kan prijsconsequenties toe gevolg hebben.
Uurtarief

: Voor montage uren geldt het uurtarief van € 56,50
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Voorrijkosten
Km vergoeding

: Voor storingen en reparaties is het uurtarief € 66,60
: Bij garantie worden geen kosten berekend.
: werkelijk gemaakte reiskosten tegen montagetarief
: € 0,41 per gereden KM.

Betaling bij montage >€1.000,00 : 40% bij opdracht
: 50% bij aanvang werkzaamheden
: 10% na oplevering maximaal 5 werkdagen na
afronden van de werkzaamheden.
Het niet tijdig voldoen van de termijnbetaling kan consequenties hebben voor opleveringstermijn.
Betalingstermijn
Geldigheid aanbieding
Garantie
Levertijd

: 14 dagen strikt netto mits anders overeengekomen.
: 30 dagen vanaf dagtekening aanbieding.
: standaard 12 maanden
: op software maximaal 6 maanden
: in overleg

Toepasselijke voorwaarden.
In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op
met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn
gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.

Aanvullende Montagevoorwaarden
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Projecten worden aangeboden inclusief montage, installatie en programmering, mits uitdrukkelijk anders is
aangegeven in de aanbieding.
Bij de opname van de werkzaamheden gaan wij er vanuit dat alle informatie door de opdrachtgever is verstrekt die
invloed heeft op deze aanbieding.
Aandachtspunten, die noodzakelijk zijn voor het opstellen van de aanbieding maar tijdens de opname niet zichtbaar
of bereikbaar zijn, kunnen een prijsaanpassing tot gevolg hebben.
Onvoorziene bouwkundige barrières en /of obstakels kunnen reden zijn voor prijsaanpassing
Opdrachtgever zorgt voor een asbestvrije werklocatie.
Alle kosten die gemaakt moet worden om asbest te verwijderen komt voor rekening van opdrachtgever.
In de aanbieding is standaard geen rekening gehouden met:
• Bouwkundige werkzaamheden mits expliciet aangegeven in de aanbieding.
• Hak-, breek-, graaf-, zwaar boor-, stuc en schilderwerkzaamheden.
• Herstel van brand en rook werende doorvoeren.
• Netwerkbekabeling.
• Verzorgen van 230V VDC aansluitpunten
• Overig bekabelingen.
• Kosten die gemaakt moeten worden omdat bij de opname van invloed zijnde
zaken vooraf niet kon worden geconstateerd bij de opname.
• Installeren van software op apparatuur van opdrachtgever.
Voor montage van een aandrijfsysteem is boven de deur(en), over het volle gebeid, een degelijke
bevestigingsmogelijkheid vereist van hout of aluminium. Bij Staal of andere materialen kunnen meerkosten in
rekening gebracht worden.
De te automatiseren deur dient vrij van de vloer te draaien aan voor de deur geschikte scharnieren of paumelles en
de deur mag niet klemmen.
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De elektrische voorziening voor een aandrijving, bestaande uit een wandcontactdoos 230V opgenomen vermogen
van 200VA met randaarde dient vooraf aan onze werkzaamheden op maximaal 0,5 meter van de aandrijving te
worden aangelegd.
Heusschen Toegangstechniek kan de elektrische voorzieningen voor de opdrachtgever verzorgen tegen een gelden
project tarief.
Voorzieningen voor toegangscontrole worden per aanbieding specifiek vermeld.
Onze monteur beoordeelt de situatie voor de montage. Inden niet aan de voorwaarden is voldaan dan kan in overleg
afgesproken worden dat de aanpassingen door onze monteur wordt uitgevoerd tegen een vastgestelde prijs of op
basis van de gewerkte uren en materialen of tegen het geldende uurtarief.
Opdracht voor meerwerk dient schriftelijk te worden bevestigd door de opdrachtgever.
Noodzakelijke software wordt aangeboden aan de systeembeheerder van de opdrachtgever. Systeembeheerder
verzorgt de programmering en de noodzakelijke netwerk technische zaken zoals IP adressen, routing, database,
paswoorden etc.
Vermelde prijzen van opties zijn alleen van toepassing indien gelijktijdig besteld met de items uit het basisvoorstel.
In geval van het verplicht volgen van instructies voor veiligheid of anderszins op of bij de montageplaats worden de
gemaakte kosten hiervoor op basis van nacalculatie doorbelast, tenzij nadrukkelijk vermeld in deze prijsopgave.
Stagnatie van werkzaamheden veroorzaakt door derden wordt altijd doorberekend in overleg met opdrachtgever.
Parkeerkosten worden apart in rekening gebracht.
Werkzaamheden worden veegschoon opgeleverd.
Onze aanbiedingen zijn gebaseerd op het uitvoeren van de werkzaamheden van maandag t/m/ vrijdag tussen 8.00
en 16.30uur
Alle ruimten waarin gewerkt wordt dienen vrij te zijn van obstakels en of losse inventaris, zodanig dat onze
werkzaamheden niet worden belemmerd.
Door onze werkzaamheden kan stof en geluidsoverlast ontstaan. Wij zullen dir zoveel mogelijk proberen te
beperken. Indien hierdoor de werkzaamheden buiten de normale werkuren moeten plaatsvinden n is dit in overleg
mogelijk. Mogelijke meerkosten worden vooraf besproken.
Wij gaan er vanuit dat onze medewerkers alle ruimte krijgen om de werkzaamheden uit te voeren. Oponthoud buiten
onze schuld zal tegen het geldende uurtarief worden doorberekend.
Wij adviseren om de normeringen zoals wij deze in onze aanbiedingen adviseren toe te passen. Indien
opdrachtgever hiervan wenst af te wijken om welke reden dan ook dan kan Heusschen Toegangstechniek nimmer
aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen die hieruit ontstaan en eventuele gevolgschade.
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